
 

 

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie nauk farmaceutycznych 

Lp. 
Po ukończeniu studiów  doktoranckich w zakresie nauk farmaceutycznych 

absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Wiedza 

K_W01 
Posiada  zaawansowaną  wiedzę w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, właściwą dla studiowanej 

dziedziny  oraz  zakresu prowadzonych badań 

K_W02 Posiada ugruntowaną wiedzę  na temat nowoczesnej metodologii badań naukowych prowadzonych w obszarze nauk farmaceutycznych 

K_W03 Posiada wiedzę w zakresie nauk farmaceutycznych opartą  na dowodach naukowych i zasadach dobrej praktyki (GLP) 

K_W04  Posiada wiedzę w zakresie technik informatycznych i narzędzi statystycznych wykorzystywanych  w realizacji projektów badawczych  

K_W05 Zna i właściwie interpretuje prawo z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego 

K_W06 Zna zasady etyki prowadzenia badan naukowych z udziałem ludzi i zwierząt  

K_W07 Posiada wiedze na temat opracowania, publikowania i prezentowania wyników badan naukowych. 

K_W08 Dysponuje wiedzą umożliwiającą pozyskiwanie funduszy na badania naukowe i ich komercjalizację   

K_W09 Posiada wiedzę z zakresu historii i filozofii studiowanej dziedziny 

K_W10 Posiada szeroką  wiedzę na temat metodyki prowadzenia  zajęć dydaktycznych. 

K_W11 Posiada wiedzę z zakresu specjalistycznego języka angielskiego w  zakresie studiowanej dziedziny. 

 

 

 

 



 

 

Umiejętności 

K_U01 Potrafi opracować plan i zrealizować  projekt  badawczy z wykorzystaniem właściwych narzędzi i instrumentów. 

K_U02 Posiada umiejętność   właściwego wyselekcjonowania i krytycznej analizy piśmiennictwa z zakresu realizowanej problematyki badawczej. 

K_U03 
Potrafi stosować zasady medycyny opartej na faktach w odniesieniu do planowania, projektowania badań oraz  interpretacji uzyskanych 

wyników. 

K_U04 Posiada umiejętność posługiwania się  specjalistycznym językiem angielskim w zakresie studiowanej dziedziny. 

K_U05 Potrafi zastosować adekwatne do badań metody analizy statystycznej oraz posługiwać się zaawansowanymi technikami informatycznymi. 

K_U06 
Potrafi w oparciu o przeprowadzone badania oraz analizę piśmiennictwa przygotować publikacje naukową o charakterze oryginalnym lub 

poglądowym. 

K_U07 Posiada umiejętność opracowania wniosku o finansowanie badan naukowych 

K_U08 Posiada umiejętność prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych  

K_U09 
Posiada umiejętność posługiwania się różnymi metodami dydaktycznymi umożliwiającymi przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym 

ćwiczeń i seminariów. 

 

 

Kompetencje społeczne 

K_K01 Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i poszerzania swojej wiedzy, ma świadomość rozwijania swoich umiejętności zawodowych 

K_K02 Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej  i przestrzega prawa o własności intelektualnej 

K_K03 Potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role, jest świadom własnych ograniczeń 

K_K04 Ma świadomość odpowiedzialności za publikowane treści z zachowaniem zasad rzetelności naukowej 

 


